
Stockholm, 17 januari 2023

Charged and Ready to Raise är temat den 23 mars när
Women in Tech genomför sin konferens för tionde året i
rad

- Nordens största teknikkonferens för kvinnor, Women in Tech, arrangeras för tionde
året i rad på Stockholm Waterfront

Digitalisering, globalisering och elektrifiering står i centrum i en tid där kriser tycks springa
stafett. När Women In Tech samlar 2 500 kvinnor* inom tech till konferensen #WITswe2023 är
uppdraget liksom tidigare att attrahera och behålla fler kvinnor i techbranschen.

När dörrarna öppnas till #WITswe2023 den 23 mars blir det tionde gången. Women in Tech mission,
att få in fler kvinnor i techbranschen och att stötta de som redan är här, är lika viktig och aktuell som
vid starten 2014. Att visa på möjligheter, lyfta fram en stor variation av personer, roller och stories från
techvärlden och att ge folk ett sammanhang är avgörande. Allt detta bjuds deltagarna på under
konferensen.

- Årets konferens kommer spänna över breda frågor som energi, cybersäkerhet, AI och
ledarskap. Med hjälp från våra grymma partners kommer vi också bjuda på ett spetsigt utbud
av fokusområden där man kan få djupdyka i sina favoritämnen. Charged and Ready to Raise
kommer från laddar batterierna och samlar kraft att gemensamt hitta vägar framåt. Och det vi
vet från tidigare år är att vår konferens ger en helt unik energi och upplevelse till våra
deltagare, säger Elin Eriksson, Director för Women in Tech Sweden.

Teknik är grundbulten för framtidens lösningar och möjligheter. Teamen som skapar framtidens
tjänster och produkter behöver avspegla vårt samhälle, och där har branschen fortfarande en lång
väg att gå. Trots en stor medvetenhet om vad som behöver uppnås gällande mångfald, saknas det
fortfarande faktiska krafttag och åtgärder från en annars framåtsträvande bransch.

- Ska man verkligen behöva hålla på att driva frågan om jämställdhet inom tech i mer än tio år?
Det korta svaret är ja. Förändring tar tid, och frågan om mångfald inom tech driver inte sig
själv, säger Elin Eriksson, och fortsätter. Vi och våra 17 000 medlemmar är laddade och redo
att höja ribban. Det gäller utvecklingen generellt och inom allt från löner, ledarskap,
medvetenhet, tillgångar till att gemensamt lyfta blicken. I år har vi fler än 30 bolag som går in
som partners. Bolag som varje dag kan och är redo att göra skillnad, i sina rekryteringar, i
ledarskapet och med sina affärer. Det ger oss gott hopp om framtiden!

Biljetterna är gratis och släpps i början av februari
Årets konferens anordnas på Waterfront Congress Centre i Stockholm. #WITswe2023 kan tack vare
partners år efter år erbjuda medlemmar att helt gratis få gå på ett mycket eftertraktat event. Intresset
att boka en biljett är stort och platserna brukar bli fullbokade på bara ett par minuter.

Talare och programmet för #WITswe2023 kommer att publiceras på womenintech.se.

Main Partners 2023:
Accenture, EY och Volvo Cars.

Co-Creating Partners 2023:
ATG, B3 Consulting Group, Bonnier News, CGI, Deloitte, Easypark Group, Electrolux, Experis,
Handelsbanken, Hemnet, HiQ, ICA Gruppen, Infosys, Kindred Group, Knowit, Nasdaq, Salesforce,
SAS Institute, Scania, SEB, Skandia, Solita, Storytel, Swedbank, Tele2, Tietoevry, Tobii, Vattenfall,
Viaplay Group och Visma.

http://womenintech.se


Friends of Women in Tech 2023:
Tech Sverige, OneMotion, Ventla, Information Design

För mer information:
Women in Tech:s hemsida: womenintech.se
Följ händelserna i sociala medier via #WITswe2023

Kontakter:
Elin Eriksson, Director
elin.eriksson@womenintech.se +46706388016

Åsa Johansen, PR & Communications Director
asa.johansen@womenintech.se +46706235566

Sara Cederberg, CTO
sara.cederberg@womenintech.se +46702404619

Women in Tech började som ett event på Internationella kvinnodagen 2014. Sedan dess har Women
in Tech vuxit till en gemenskap, en plattform och en rörelse. Målet för Women in Tech är att inspirera
kvinnor att välja en karriär inom media och teknik - och att få de som redan är i branschen att stanna
kvar - genom att tillhandahålla nätverk, förebilder och erfarenhet från framgångsrika personer från
både företags- och entreprenörsvärlden. Detta görs bland annat genom en årlig konferens, och andra
nätverks- och föreläsningsevent. Women in Tech Sweden drivs som en ideell förening.

*Människor av alla kön är välkomna som medlemmar och på eventen. Vi behöver arbeta sida vid sida
för att skapa verklig förändring.

Huvudpartners för Women in Tech Sweden 2023 är Accenture, EY och Volvo Cars.
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